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دهیچک
مثبتاثراتبهتوجهبامطالعهنیادرمنظورنیبد.باشدمینینويپروريآبزمهماهدافازیبازماندگودرشبازدهیشیافزا
Satureja(مرزهیاهیگاسانسریتأث،ییغذارهیجدراهانیگاسانس hortensis L.(خونییمایوشیبرشد،يهاشاخصبهبودهدفبا

Rutilus(کلمهیماهبچهبدنهايبیترکو caspicus(نیانگیمبایماهبچهقطعه360یبررسنیادر.بررسی شدروز60مدتبه
شاهدگروهوغذالوگرمیکهريازابهگرممیلی400و100،200يحاوترتیببهییغذارهیجباگرم29/2±07/0یوزن

بیضروییغذالیتبدبیضرنیترپایینبدن،وزنشیافزادرصدویینهاوزننیباالترکهدادنشانجینتا.شدندهیتغذ)اسانسفاقد(
وکلنیپروتئ).>05/0P(بوداسانسگرممیلی200يحاورهیجدریچربزانیمنیکمترونیپروتئزانیمنیشتریب،ژهیورشد
وزولیکورتسطحنیترپاییننیهمچن).>05/0P(دادنشانمارهایتریسابارا يدارمعنیشیافزااسانسگرممیلی200ماریتنیآلبوم

رسدمینظربهمجموعدر).>05/0P(شددادهنشانشاهدماریتبايدارمعنیاختالفبااسانسگرممیلی200يحاورهیجدر،گلوکز
کل،نیپروتئ،یبازماندگرشد،يهاشاخصبردتوانمیيخزرکلمهانیماهبچهییغذارهیجدرمرزهاسانسگرممیلی200سطح
.باشدمؤثرکلمهانیماهبچهیبدنبیترکوگلوکز

.ییغذالیتبدبیضر،یاهیگهايبیترکبدن،بیترککل،نیپروتئ،یبازماندگ:يدیکليهاواژه

مقدمه
تا50(حدودهاهزینهازيادیزبخشعنوانبهغذانقش

ستمیسدرآنعملکردوپرورشتیریمددردرصد)60
بر کسی ،هابیماريبرابردرانیماهبدنمقاومتویمنیا

,Lavell(ستیندهیپوش يازهاینبهتوجهبادیباغذا.)1989
تراکمزانیمویپرورشهايگونهازکیهریاختصاصییغذا
تیریمدهدفنیمهمترعنوانبهرارشدیبازدهحداکثر،آنها

Afshar(شودسببیپرورش Mazandaran, 2011.(
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ییکاراشیافزاهدفبایمنیاهايمحركراستا،نیادر
بودن،دسترسدربهتوجهبایاهیگمنشأباییغذارهیج

توجهمورد،ترپایینمتیقويجانور،یستیزکمترخطرات
Dugenci(اندگرفتهقرار et al., ،یاهیگهايیبترک.)2003

کاهش،يارودهکروفلوریماصالحورییتغقیطراز
زبانیمنیبییغذاموادرقابتکاهشویگوارشيهاعفونت

ریتأثبیترتنیبدوشدهسببرارودهيهاسمیکروارگانیمو
ییغذاتبدبلبیضربهبودوبدنوزنشیافزابرراخود
Anderson(کنندمیاعمالیماه et al., ن،یهمچن.)1997

یاهیگهايیبترکتوسطییغذارهیجطعموعطربهبود
يهامیآنزترشحکیتحروزن،شیافزارشد،کیتحرباعث

شوندیمییغذامهمهايیبترکهضموجذب،یپانکراس
)Frankic et al., ازجملهیاهیگهاياسانس).2009

ضدویدانیاکسي آنتیعملکردهابایاهیگهايیبترک
رشد،عملکردبریمثبتاثراتندتوانمیفراوانیکروبیم

،یعفونهايبیماري،یطیمحيهااسترسمقابلدرمقاومت
يهافراسنجهیبرخویاختصاصریغیمنیاستمیسکیتحر
Fallahi(باشندداشتهانیآبزووریطدام،پرورشدریخون

Kapoorchali et al., ،ییغذالیتبدبیضربهبود.)2009
کاهشوبازاربهعرضهيبراپرورشدورهزمانکاهش
یاهیگهاياسانسيایمزاگریدازپرورشهايهزینه

Javed(باشدمی et al., ازيامجموعههااسانس.)2009
وولیژران(مانندهاالکلدها،یاسمانند ییایمیشهايیبترک

هاکتونترال)،یسوتلخباداماسانس(ماننددهایآلدئنالول)،یل
ولیبورناستات(ماننداسترهاتوجون)،وکاروون(مانند

مولیتاوژنول،(مانندهافنلومن)یت(مانندهاترپنل)،ینالیل
,Oravباشند (میها)ترپنیسزکوئوکارواکرولو 2001(.

Satureja(مرزه hortensis(یاهیگ،یزراعمرزهای
مرزه.باشدمی) Labiatae(نعناعخانوادهازسالهکی

وپاارویجنوبمناطقیبومتابستانهيخوشبواهیگعنوانبه
استشدهشناختهیشماليکایآمرعتیطبازییهابخش

)Mozafarian, ياریبسدرونبودهرانیایبوممرزه.)2006
اهانیگازیکیعنوانبهمرزهازسیانگلازجملهکشورهااز

ها،فارماکوپهازيتعداددر.شودمیاستفادهياهیادومهم

,Omidbaigi(استشدهیمعرفییدارواهیگعنوانبهمرزه

هاي ترکیبشاملمرزهاسانسیاصلهايیبترک.)2004
من،یس-اراپو همچنینمولیتوکارواکرولی فنول

حدود،جنسنیا.دنباشمینالولیلولنیوفیکار- تاب
دارندوجودرانیادرجنسنیاازگونه12.ددارگونه30
باشدمیرانیاکشوربهمنحصرویبومآنگونه8حدودکه
)Zarezadeh, 2005.(

Rutilus(کلمهیماه caspicus(خزريایدریبوم
,Abdoli(کندیمیزندگياگلهصورتبهعمدتاًواست

منبعکیعنوانبهمنطقه،نیامردميبراگونهنیا).2000
استياقتصادارزشيدارامهم،ینیپروتئ

)Keyvanshokooh & Kalbassi, یمهمنقشو)2006
داردیکیاکولوژلحاظبهخزريایدرییغذارهیزنجدر
)Berg, درIUCNيبندطبقهبراساسکلمهیماه.)1964

محسوبدیتهدمعرضدرهايگونهاز1994سال
Kiabi(استشده et al., 1999.(

یالتیشارزشوهیتغذدرکلمهیماهتیاهمبهتوجهبا
موردریذخايبازسازظورمنبهآنپرورشوریتکثامر،آن

نیاتیحساسبهتوجهبانیهمچناست.گرفتهقرارتوجه
انیماهبچهتلفاتزانیمويالرودوراندرویژه بهگونه

هنگامبهزايماریبعواملویطیمحيهااسترسبهسبتن
ستمیسبهبودومقاومتشیافزا،یعیطبطیمحبهيرهاساز

ازاستفادهبابقاورشدشیافزامنظوربهیماهنیایمنیا
مواردازیکیو.رسدمینظربهيضروریافزودنموادیبرخ

بتواندکهياگونهبه؛استمناسبییغذارهیجتوجهمورد
,Salehi(کندنیتأمراانیماهسالمتورشديازهاین 2008.(

،يخزرکلمهانیماهبچهپرورشدرقیتحقنیاازهدف
منظوربهآنهايسازگارییتوانابردنباالوکردن تريقو

رهیجتیاهمبهتوجهباواستیعیطبطیمحبهيرهاساز
واسترسکاهشدراسانسمثبتاثراتوانیماهییغذا
عنوانبهمرزهاسانسریتأثان،یماهیبازماندگشیافزا

بهبودمنظوربهییغذارهیجقیطرازیعیطبیمنیامحرك
یماهبچهبدنبیترکوخونییایمیوشیبرشد،يهاشاخص

گرفت.قراریبررسمورد،مذکورکلمه



مرزه ...ثیر سطوح مختلف اسانس گیاه أت352

هاروشومواد
اسانسيحاوییغذارهیجهیتهوانیماهبچهپرورش
باعدد360تعدادبهخزريایدرکلمهانیماهبچه

پرورشوریتکثمرکزازگرم29/2±07/0یوزننیانگیم
یخصوصیارگاهکبهو،يداریخرجوال)ی(سکلمهانیماه
بچهییدماهمازپسشدند.دادهانتقالگرگانشهردر
رهیجبايسازگاره،یاولوزننییتعودیجدطیشراباانیماه
انیپاازپس.شدانجامهفتهدومدتبهپلتصورتبههیپا

دریتصادفکامالًطرحقالبدرانیماهبچه،يسازگاردوره
درتکرارسهباشاهد)هریجویشیآزمارهیج3(ماریت4

تراکمباتریل250يریآبگتیظرفبايتریل300مخزن12
وشدنديسازرهیذخمخزنهردریماهبچهعدد30

.شدانجامروز60مدتبهشیآزما
يفاکتورهايریگاندازهشیآزمادورهیط

.شدانجامروزانهصورتبهمخازن،آبییایمیکوشیزیف
C°(4/3±0/24،pH(دماسنجتوسطآبيدماکهطوريبه

ژنیاکس،8/7±4/0حملقابلسنجpHدستگاهتوسط
تالیجیددستگاهبا)Dissolved oxygen(محلول
Digital devices measurement of(ژنیاکسيریگاندازه

oxygen(2/44±0/6شوروتریلبرگرممیلی) يSalinity(
.انجام گردیدppt5/0سنجيشوردستگاهبا

وییروشناساعت14صورتبهينورطیشرا
وآبتیفیکحفظبراي نیهمچنبود.یکیتارساعت10

ضیتعووفونیسنشدهخوردهيغذاهازائد،موادخروج
.شدانجامروزانهآب

کارخانهازشیآزمارهیجساختبراي ازینمورداقالم

د.یگردهیتهگرگان)-رانی(اشمالانیآبزودامخوراك
کاشاناسانسجیبارشرکتازآمادهصورتبهمرزهاسانس

موردهیپارهیجياجزاشد.يداریخرکاشان)-رانی(ا
)،%40(ایسوآرد)،%30(یماهآردشاملترتیببهاستفاده

)%2(ینیتامیومکمل)،%10(ذرتروغن)،%16(گندمآرد
یچرب)،%26/42(نیپروتئزانیمبا)%2(ی معدنمکملو
باکاملطوربه)%97/9(خاکسترو)%5/7(رطوبت)،9%(
اسانسروغن،،شدنمخلوطزماندرومخلوطگریکدی

شدنداضافهخشکموادبهجیتدربهآب،ومرزه
)Mahdavi et al., اسانسریتأثیبررسمنظوربه.)2014

لوگرمیکدرگرممیلی400و100،200سطحسهدر،مرزه
)Montazeri et al., اضافهییغذارهیجبیترکبه)2014

يمنافذباگوشتچرخازاستفادهباحاصلبیترک.دیگرد
يفضادروشد،درآوردهپلتصورتبهمتریلیم2قطربه

زانیمبهانیماهبچه.دیگردخشککیتارمکاندرآزاد
شدندهیتغذوعدهسهدرروزانهبدنوزندرصد7تا 5
)Akrami et al., 2012(.

بیترکوخونییایمیوشیبرشد،يهاشاخصيریگاندازه
بدن

ازیماهبچهعدد15،بارکیهفتهدوهر،يومتریببراي 
اتمامازپسشدند.یمانتخابیتصادفطوربهتکرارهر

يترازوباانیماهیینهاوزنشدنمشخصويماریتدوره
ماریتهردرریزيفاکتورهاگرم01/0دقتباتالیجید

همکارانوHevroyتوسطشدههیتوصفرمولتوسط
.دیگردمشخص)2005(

)Growth rate(بدنوزنشیافزادرصد=]یینهاوزن-هیاول[وزن÷ه)یاول(وزن×100
)Food conversion rateیی (غذالیتبدبیضر=شدهمصرفيغذازانیم÷]یینهاوزن-هیاول[وزن

)Specific growth rate(ژهیورشدبیضر=
)}گرمبهنهاییوزنمیانگینلگاریتم-گرمبهاولیهوزنمیزانلگاریتم(÷پرورشدورهطول×{100

)Survival rate(بقاءزانیماییبازماندگدرصد=تلفات]تعداد-هیاول[تعداد÷ه)یاول(تعداد×100
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هرازیماهبچهعدد6تعداد،شیآزمادورهانیپادر
شدند.انتخابيریخونگبرايیتصادفطوربهارتکر
ودیگردقطعانیماهبچههیتغذيریخونگازقبلساعت24

براساستریلدرگرممیلی50دوزباخکیمگلپودربابعد 
يریخونگوشدندهوشیب)Oraji)2016وRahimiروش

ضدمادهفاقدلیاسترنهیموئلولهلهیوسهبویدمساقهقطعبا
درهانمونهخونسرم،يریخونگازپس.شدانجامانعقاد

دورباقهیدق10مدتبهگرادیسانتدرجه25يدما
rpm2500وژیفیسانترقهیدقدر)Centrifuge( بخشوشد
يهاتیکازاستفادهبا،نظرمورديپارامترهایسرم
سنجشموردآزمونپارسشرکتساختیشگاهیآزما
.گرفتقرار

تکرارهرازیماهبچهعدد6،بدنبیترکزیآنالبراي 
,AOAC(روشبهشیآزمادورهيانتهادریتصادفطوربه

کجلدالروشبهخامنیپروتئشد.يریگاندازه)2005
سوکسلهدستگاهتوسطیچربيجداسازد.یگردمحاسبه

درآوندرنمونهقراردادنقیطرازرطوبتوشدانجام
دروساعت24مدتبهگرادینتسادرجه105حرارت

شد.محاسبهخشکمادهفرمولطبقتینها
خامنی=پروتئتروژنیندرصد×25/6

خشکماده=100- رطوبتدرصد

هادادهيآمارلیتحلوهیتجز
ويزیربرنامهیتصادفکامالًطرحقالبدرپژوهشنیا
نرمالکنترلازپسهادادهيآمارلیتحلوهیتجزشد.اجرا
با،Kolmogronov-Smirnovآزمونباآنهاعیتوزبودن

One(طرفهکیانسیوارزیآنالازاستفاده Way ANOVA(
افزارنرمتوسط،%95نانیاطمسطحدردانکنآزمونپسو

SPSS شد.انجام20

جینتا
کلمهانیماهبچهیبازماندگورشديهاشاخص

ـ م،1جدولدرحاصلجینتابراساس ـ اولزنونیانگی هی
.استبودهگرم29/2±07/0شیآزماشروعدرانیماهبچه

رشـد بیضر،بدنوزنشیافزادرصدویینهاوزننیباالتر
ـ جدرییغـذا لیتبـد بیضـر نیترپایینوژهیو يحـاو رهی

ـ ).>05/0P(بوداسانسگرممیلی200 ـ یول اخـتالف چیه
ـ ورشدبیضردريدارمعنی گـرم میلـی 100مـار یتبـا ژهی

دریبازمانـدگ درصدنیکمتر).<05/0P(ندادنشاناسانس
دارمعنیاختالفمارهایتریساباکهشدمشاهدهشاهدماریت

).>05/0P(داشت

اسانسمختلفسطوحباشدههیتغذکلمهانیماهبچهر)ایمعانحراف±نیانگیم(یبازماندگوهیتغذرشد،يهاشاخصسهیمقا-1جدول
پرورشدورهروز60ازپس)غذالوگرمیکربگرممیلی(مرزه

شاخص
اسانسیافزودنسطوح

گرممیلی400گرممیلی200گرممیلی100شاهد
g(05/0±29/205/0±25/211/0±31/208/0±30/2(هیاولوزن
gb23/0±97/4b32/0±41/5a49/0±60/6c45/0±75/3)(یینهاوزن

b28/0±67/2b30/0±15/3a59/0±28/4c52/0±45/1)٪(بدنوزنشیافزا
g(a03/0±65/1c03/0±31/1d03/0±21/1b05/0±43/1(ییغذالیتبدبیضر
b11/0±28/1ab08/0±45/1a20/0±74/1c25/0±80/0)٪روز(ژهیورشدبیضر

c52/1±66/86a57/0±33/95a00/1±0/96b00/1±0/92)٪(بقاء
.باشدمی)>05/0P(سطحدرهادادهنیانگیمنیبدارمعنیاختالفوجوددهندهنشانفیردهردررمشتركیغیسیانگلحروف
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کلمهانیماهبچهخونییایمیوشیبيهاشاخص
ماریتییایمیوشیبيپارامترهاازحاصلجینتابراساس

نیآلبوموکلنیپروتئزانیمنیباالتراسانسگرممیلی200
نیگلوبولمقدار).>05/0P(دادنشانشاهدماریتبارا
وشاهديمارهایتبااسانسگرممیلی200و100يمارهایت

200ماریت).>05/0P(بوددارمعنیاسانسگرممیلی400
باراگلوکزوزولیکورتزانیمنیکمتراسانسگرممیلی

دادنشانشاهدماریتباسهیمقادريدارمعنیاختالف
)05/0P<.(يحاويمارهایتنیبيدارمعنیاختالفدچنهر

نیکمتراسانسگرممیلی200ماریتیول،نشدمشاهدهاسانس
نیادچنهر)،<05/0P(دادنشانراگلوکزوزولیکورتزانیم

و100يمارهایتکلستروليمحتوا.نبودداریمعناختالف
).>05/0P(بوددارمعنیشاهدماریتبااسانسگرممیلی200

شاهدماریتمارها،یتریسابارادیسریگليترمقدارنیشتریب
.)2(جدول )>05/0P(دادنشان

کلمهانیماهبچهبدنبیترک
3جدولدرکلمهانیماهبچهبدنبیترک، زیآنالمطابق

ماریتدررای چربمقدارنیکمترونیپروتئزانیمنیشتریب
دادنشانمارهایتنیباسانسگرم میلی200ي حاو

)05/0P<.(مادهریمقاددرداري معنیاختالفچیهاما
).<05/0P(نشدمشاهدهمختلفي مارهایتنیبخشک

مختلفسطوحباشدههیتغذکلمهانیماهبچهار)یمعانحرافنیانگی(مییایمیوشیبيهاشاخصسهیمقا-2جدول
ورشپردورهروز60ازپسغذا)لوگرمیکبرگرممیلی(مرزهاسانس

اسانسیافزودنسطوحشاخص
گرممیلی400گرممیلی200گرممیلی100شاهد

mg/dl(b52/1±92/4ab74/1±18/7a05/1±76/7ab96/0±49/5(کلنیپروتئ
mg/dl(b51/1±73/3ab77/0±51/5a51/1±21/6ab79/0±15/4(نیآلبوم
mg/dl(b92/0±63/2a94/0±28/5a75/0±18/6b82/0±80/2(نیگلوبول

mg/dl(a43/10±73/266b42/17±68/228b25/8±50/223c18/23±40/168(دیریسیگليتر
mg/dl(b11/7±13/218a02/13±88/243a03/12±68/244ab63/12±98/222(کلسترول
mg/dl(a68/9±84/108b98/12±25/81b01/16±43/80ab53/9±67/96(گلوکز

mg/dl(a66/2±13/108ab46/2±786/102b80/2±39/101ab04/3±51/105(زولیکورت
.باشدمی)>05/0P(سطحدرهادادهنیانگیمنیبدارمعنیاختالفوجوددهندهنشانفیردهردررمشتركیغیسیانگلحروف

مختلفشده با سطوحیهتغذکلمهمعیار) بچه ماهیانانحراف±اجزاي ترکیب بدن (میانگینمقایسه-3جدول 
دوره پرورشروز60ازگرم بر کیلوگرم غذا) پس(میلیاسانس مرزه

بدنبیترک
اسانسیافزودنسطوح

گرممیلی400گرممیلی200گرممیلی100شاهد
08/29±29/3289/5±30/3194/1±64/2794/2±74/2)%(خشکماده

c52/1±60/17ab27/1±84/20a84/1±47/23bc92/0±29/19)%(نیپروتئ
a28/0±57/7b51/0±41/6c42/0±21/5b12/0±02/6)%(یچرب

.باشدمی)>05/0P(سطحدرهادادهنیانگیمنیبدارمعنیاختالفوجوددهندهنشانفیردهردررمشتركیغیسیانگلحروف
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بحث
کلمهانیماهبچهیبازماندگورشديهاشاخص

ییغذاهاي رهیجبهبودن،ینويپروريبزآمهماهدافاز
باشدمیانیماهسالمتورشديسازنهیبهبراي شدهفرموله

)Salehi, کهدادنشانمطالعهاین ازحاصلجینتا.)2008
،رهیجییغذابیترکبهگرممیلی200سطحدراسانسافزودن
است.داشتهرشديهاشاخصبهبوددررا يدارمعنیاثرات

Ebrahimiهاي رهیجکردند که گزارش)2012(همکارانو
یماهلیفدروزنشیافزاباعثریساسانسيحاو

)Huso huso(قیتحقاین باوشدندشاهدگروهابسهیمقادر
ندادند.نشانهمبايدارمعنیتفاوتیولدادنشانشباهت

،)Alishahi)2013و Abdiتوسطیمشابهجینتانیهمچن
اثربایمنیاهاي پاسخیبرخورشديهاشاخصبهبوديرو

Echinacea(اهیگاسانسمونوفنیایمنیامحركماده

purpurea(کماننیرنگيآالقزلیماهییغذارهیجدر
.شدگزارشقدانگشت

Metwallyبقاءدرصدورشدشیافزا)،2009(همکارانو
Oreochromis(لینيایالپیتیماه niloticus(بهتنسبرا

مختلفشکلهايبهریسيحاوهاي رهیجدرشاهدماریت
این باودادندنشانر)یسپودروریسروغن،یعیطبری(س

.دادنشانمطابقتقیتحق
Mahdaviدررا یمشابهجینتا)2014(همکارانو

انهیرازاسانسمختلفسطوحافزودنریثتأیبررس
)Foenicuhum vulgare(یماهبچهییاغذرهیجبیترکبه

Rutilus(دیسف frisii kutum(کهیصورتبه.کردندگزارش
چیهیولشدسببراانیماهبچهشدريهاشاخصبهبود

نداد.نشانشاهدماریتبارا يدارمعنیتفاوت
اثراتدتوانمیمرزهاسانسق،یتحقاین بهتوجهبانیبنابرا

داشتهانیآبزدریبازماندگزانیمورشدییکارايروبریمثبت
یبازماندگورشديهاشاخصيرومرزهاسانسریتأثباشد.

وکارواکرولپیتدوشاملیاصلویفنولهايبیترکوجودبه
,Mozafarian(استشدهدادهنسبتمولیت Coxالبته).2006

مادهبامرتبطشتریبرااسانسعملکردنیا)2000(همکارانو
اسانسایاهانیگمثبتاثراتنامحققد.دانستنکارواکرولمؤثر

عواملبهمرتبطرارشديهاشاخصيروبرآنهاعصارهو
،تیریمدره،یجهیپابیترکمناسب،هاي غلظتمانند یمختلف

عصارهواسانسازاستفادهزمانمدتوپرورشطیشرا
Farahi(کردند گزارش et al., 2010.(

کلمهانیهمابچهخونییایمیوشیبيهاشاخص
يفاکتورهابايپروريآبزدرانیماهسالمتتیوضع

Hrubec(باشدمیمرتبطهاآنیخون et al., يفاکتورها.)2000
،ییغذاطیشراتحتاستممکنانیماهخونییایمیوشیب

Barcellos(کندرییتغیاسترسعواملایویطیمح et al.,

سنجشدر،ینیبالشاخصکیعنوانبهکلنیپروتئ.)2004
کنندهنییتعويکبد،یعروقستمیسعملکرد،ياهیتغذتیوضع
این جینتاطبق.شودمیبردهبکاریماهیسالمتتیوضع
دررا يدارمعنیشیافزااسانس،گرممیلی200ماریتق،یتحق
ریساباسهیمقادرنیگلوبولونیآلبومکل،نیپروتئریمقاد

سطحدودرژهیوبهاسانسيحاويمارهایتداد.نشانمارهایت
گلوکزسطحنگه داشتننییپاباعث،گرممیلی200و100
شدند.خون

به سرمنیگلوبولوکلنیپروتئشیافزاازهاییگزارش
جینتاکهداردوجودیعیطبیاهیگهايمحركازاستفادهدنبال

Alishahi(کندیمدییتأراقیتحقنیا et al., Alishahi؛ 2010

et al., 2011.(
دلیل به،قیتحقاین درخونکلنیپروتئزانیمشیافزا

یتیتقواثرباارتباطدر،تريقویاختصاصهاي واکنشانجام
نیآلبومه)یکلو(کبدسازندههاي اندامعملکردبهبوددراسانس

,Metwally(باشدمییماهنیگلوبولو 2009(.
TalpurوEchard)2005(ازیبرخیرسبرمطالعهدر

گزارشیابتیدهاي موشنیانسولسمیمتابوليروهااسانس
ونیانسولتیحساسشیافزاموجبسبزرهیزاسانسکردند که

دارد.مطابقتقیتحقنیاجینتاباکهشودمیخونگلوکزکاهش
Hashemiیماهيرواتی کهمطالعدر)2012(همکارانو

Oncorhynchus(کماننیرنگيآالقزل mykiss( جینتاداشتند
ازاستفادهکهطوري کردند، بهگزارشقیتحقاین بایمشابه
Eugenia(خکیمگلاسانسو)Clinoptiolite(تیزئول
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caryophyllata(درازمدتنقلوحملزماندر)ازشیب
انیماهیبازماندگشیافزاواسترسکاهشباعثساعت)،12
.شودیمخونگلوکزوزولیکورتشیافزاازممانعتقیطراز

,Al-Salahy(توسطی کهمطالعاتدر گربهيرو)،2002
Clarias(یماه lazera(شروعازپسساعت24،انجام شد

گلوکززانیمریسمختلفسطوحيحاويمارهایتشیآزما
این جینتاباودادندنشانشاهدماریتبهنسبتيباالترخون
مرتبطراعملکردنیالیدلقان محقداد.نشانرتیمغاقیتحق

یکوژنیگلریذخابرآناثراتوریسییایمیوشیبهايبیترکبا
Clarias(یماهگربهبدن lazera(دانستند)Sumiyoshi,

يانرژبهازینبه علتگلوکززانیمبودنباالواقعدر).1997
قندمیتنظییتواناعدم،یاسترسعاملبامقابلهبراي شتریب

کوژنیگلهیتجززانیمباالرفتن،هایچربسمیمتابولوخون
Acker(استشدهشناختهيکبد & Nogueira, 2012.(

گلوکزشیافزااسترسشاخصهورموننیترمعمولزولیکورت
,Barton(شودمیسبباسترسبروزبهپاسخدرراخون

Weyl؛ 2002 et al., باالزانیمبهزولیکورتمتعاقباًو؛)1996
يروبراثرباتاشودمیساختههیکلفوقغدهيقشرهیناحزا

میتنظوخونگلوکزشیافزاامکانیماهبدنکوژنیگلریذخا
,Lehninger(شودسببدرازمدتدرآن رازانیم 1975.(

زولیکورتکمترزانیمبهتوجهبا،قیتحقاین دربیترتنیبد
ریساباسهیمقادراسانسگرممیلی200سطحدرگلوکزو
سمیمتابولکیتحرقیطرازمرزهاسانسگفتتوانمیمارهایت

دارد.خونگلوکزکاهشدرنقشهادراتیکربوهونیانسول
ودیسریگليترکمتريمحتواق،یتحقاین جینتاطبق
ماریتدوباسهیمقادراسانسگرممیلی400ماریتدرکلسترول

کاهشدرآنباالترییاتوانلیدلبهدتوانمیاسانسيحاو
يمحتواایواسانسباالتردوزدلیل بهخوندیپیليمحتوا

Sambaiah(دباشییغذارهیجکلستروليباال &

Srinivasan, ،کردندگزارشمحققان یبرخنیهمچن.)1991
سطحباالرفتنموجباهانیگدرباالزانیمبهخامافیالوجود

Akiba(شودمیخونکلسترولکاهشوصفرادفع &

Matsumoto, مثلیهایبیترکوجودمحققان .)1982
وکلسترولکاهشبر ثرؤم،اهانیگدررامولیتوواکرولکار

خواصبهرامکانیسم نیاودانستندخوندیسریگليتر
دادندنسبتچربيدهایاسسنتزيمهارویدانیاکسآنتی

)Rababah et al., 2004.(

کلمهانیماهبچهبدنبیترک
درصد،ییغذارهیجبیترکریتأثتحتبدنییایمیشبیکتر

Gawlicka(استروزانهیغذادهمقدارو et al., ؛ 2002
Hung et al., نیبانیآبزعضالتدرنیپروتئمقدار.)1987

مدتیطوالنکمبودهنگامبه.استریمتغدرصد25تا15
وابدیکاهشيادیزحدبهاستممکنمقدارنیا،ییغذامواد

عضلهییایشمبیترکازیجزئزینهایچرب.برسدهم%15به
.باشدمیمتفاوتمختلفانیماهدرآنهازانیموباشندمی

ارتباطیماهنیپروتئویچربرطوبت،نیبدارنددهیعقنامحقق
همباعکسرابطهلهیفیچربورطوبتيمحتواواستبرقرار
Tzikas(دارند et al., 2007(.

مارهایتنیبرايدارمعنیتفاوت،خشکمادهجینتاالبته 
يعددرقماسانسگرممیلی200ماریتاگرچه.ندادنشان
بهترجذبوهضمیپدريبهتررشدجهینتدروباالتر

مارهایتنیبلهیفدرهاآنتجمعوییغذارهیجنهیآميدهایاس
ويانرژمصرفيباالیبازدهانگریباثر،نیاو؛ دادنشان
اسانسو؛ استبدنوزنشیافزاگرمکیهريازابهنیپروتئ

کارواکرولبخصوصخودفعالهايبیترکياثرگذارقیطراز
شودمینیپروتئدیتولسمتبهيانرژتیهداباعثمولیتو
)Chen et al., 2003.(

ونیشتریب،انیماهبچهبدنبیترکزیآنالجینتانیهمچن
(عدمبهتررشدجهینتدرویچربونیپروتئرمقدانیکمتر

باراله)یفدرآنتجمعویچربساختدريانرژکاربرد
يحاورهیجدر،شاهدماریتبهنسبتيدارمعنیاختالف

بدنبیترکدرنیپروتئتجمع.دادنشاناسانسگرممیلی200
هر،باشدمیییغذارهیجدرموجودنیپروتئانزیمبامرتبط

هستنداثرگذارهمییایمیشویکیزیف،یطیمحعواملدچن
)Chien et al., بچهبدنبیترکدریچربزانیمکاهش).2008

توانمیرااسانسيحاوییغذاهاي رهیجباشدههیتغذانیماه
ونیداسیاکسممانعتدرآنهاکیفنولهايبیترکییتوانابه
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يریجلوگودآزايهاکالیرادغلظتکاهشومهار،هایچرب
دانستآهنمانندیفلزاتباشدنچالتهقیطرازهاآنانتشاراز
)Rababah et al., 2004.(

همکارانوZhengق،یتحقنیاجینتاباشباهتدر
کانالیماهگربهبدننیپروتئيمحتواشیافزا)،2009(
)Ictalurus punctatus(ومولیتيباالریمقادبامرتبطرا

Origanum(مرزنجوشاسانسردکارواکرول

heracleoticum(نیپروتئيباالیدهرسوبدرهاآنییتواناو
.کردندگزارش

لینيایالپیتیماهرهیجییغذابیترکبهریسافزودن
)Oreochromis niloticus،(یچربکاهشونیپروتئشیافزا

اثرنیاسمیمکانودادنشانشاهدگروهباسهیمقادررابدن
کیفنولهايبیترکدرنیسیآلمؤثرمادهبامرتبطراریس

Metwally(دانستند et al., 2009.(
رهیجبهکلیکلرامفنوریسافزودن،يگریدمطالعهدر

زانیمدارمعنیکاهشوشیافزاباعثترتیببهایالپیتییغذا
Shalaby(شدخامیچربونیپروتئ et al., ن،یهمچن.)2006

يآالقزلیماهرهیجدرریسزانیمشیافزاهککردندگزارش
Oncorhynchus(کماننیرنگ mykiss(شیافزاباعث

Farahi(شودمیبدنیچربکاهشوخاکسترن،یپروتئ et al.,

2010.(
نیاازحاصلجینتاکلی باید گفت که يریگجهینتعنوان به
ژهیوبه،مرزهاسانسمتفاوتسطوحکهاستآنانگریبیبررس
ییکاراره،یجییغذابیترکلوگرمیکبرگرممیلی200سطح
وتممقاورشد،بهبود،یمصرفرهیجازحاصليانرژ

مرزهاسانس.شودمیسببراکلمهانیماهبچهیبازماندگ
وکیفنولفعالهايبیترکقیطرازییغذامحركعنوانبه

شیافزاموجبمولیتوکارواکرولشاملخودمؤثرهمواد
شدهه)یکلو(کبدسازندههاي انداماز،نیگلوبولونیآلبومدیلتو
بهواکنشیکیولوژیزیفينشانگرهايروياثرگذارباو

يمحتوامیتنظوپالسمازولیکورتهورمونکمترسطحاسترس،
سببهادراتیکربوهسمیمتابولقیطرازراخونگلوکز

متعاقبرایبدنبیترکبهترتیفیکاسانس،نیهمچن.شودمی
یچربونیداسیاکسازممانعتونیپروتئیدهرسوبدرییتوانا

مرزهاسانسگرممیلی400دوزبودننمؤثرعلتشد.سبب
کاهش،باالتريدوزهادراسانسنامطبوعطعملیدلبهدتوانمی

ازیماهيشنا،تحركکاهش،ییغذارهیجیخوراکخوش
باشد.کبدکارکردشیافزاویگوارشستمیسشدنمختلقیطر

اسانسمؤثرههايبیترکيدارانعناعخانوادهمختلفهايگونه
خواصبروزدریاصلعاملوهستند،یفنلیپلوارفرّ

یفنلهايبیترکمرزه،ازجملهاهانیگنیایدانیاکسآنتی
سطوحافزودنکهستیحالدرنیاوباشدمیهاآندرموجود
راخودیدانیاکسآنتیریتأثانیچترخانوادهازانهیرازمختلف

داد.نشانخزردیسفیماهالشهیچربيمحتوادرفقط
وییدارواهیگکیعنوانبهدتوانمیمرزهاسانسب،یترتنیبد

،یبازماندگرشد،يهاشاخصبهبودبراي ییغذامحرك
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Abstract
Increasing the efficiency of growth and survival is one of the important goals of modern

aquaculture. For this purpose, with regard to the positive effects of essential oils in the diet, the
effects of essential oil (Satureja hortensis L.) was investigated with the aim of improving the
growth, blood biochemical and body composition indices of roach fry (Rutilus caspicus) for 60
days. In this study, 360 individuals with an average weight of 2.29±0.07 g were fed with a diet
containing 100, 200 and 400 mg per kg of food and control group (without essential oil). The
results showed that the highest final weight and percentage of body weight gain, lowest feed
conversion rate and especial growth rate, the greatest amount of protein and lowest amount of
fat were found in the diet containing 200 mg of essential oil (P<0.05). Total protein and
albumin in the treatment containing 200 mg of essential oil showed a significant increase as
compared with other treatments (P<0.05). In addition, the lowest level of cortisol and glucose in
the diet containing 200 mg of essential oil showed significant difference with control treatment
(P<0.05). In general, it seems that the Satureja essential oil at a level of 200 mg in the diet could
be effective in growth, survival, total protein, glucose and body composition of roach fry.

Keywords: Survival, total protein, body composition, plant compounds, feed conversion ratio.


